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Tips voor de  
Raspberry Pi
De Raspberry Pi is de welbekende microcomputer op een klein printplaatje. Ondanks de kleine afmetin-
gen is er heel veel mee mogelijk. We zetten in dit artikel eens wat tips en wetenswaardigheden voor je 
op een rijtje! Ronald Smit

We beginnen met het beant-
woorden van de vraag ‘Welke 

Raspberry Pi moet ik nou kopen’? 
Geen heel vreemde vraag, want er 
zijn inmiddels al flink wat ver-
sies van de kleine krachtpatser 
verschenen. En ook de oudere 
versies zijn nog regelmatig in de 
verkoop te vinden, met name in 
webshops en natuurlijk ook op eBay. 
Nieuw en tweedehands, waarbij 
vrijwel altijd geldt dat de oudere 
exemplaren (terecht) goedkoper 
zijn. De nieuwste Raspberry Pi 4 is 
de meest uitgebreide tot nu toe. 
Hij is net een tikkie duurder dan z’n 
voorganger. Daar staat tegenover 
dat hij in de duurste uitvoering 
(gemiddelde prijs rond de 60 euro) 
meteen over 4 GB RAM beschikt. En 
dat maakt het tot een systeem waar 
je alle kanten mee op kunt. Plak 
het ding achterop een monitor en 
je hebt een volwaardige computer 
waarmee je kunt browsen, mailen en 
via Libre of Open Office kantoorta-
ken kunt verrichten. De snelheid 
van het ding is verrassend hoog. Tel 
daarbij op dat de Raspberry Pi 4 een 
echte Gigabit netwerkpoort aan 
boord heeft én een USB3-poort (plus 
twee HDMI-uitgangen) en je snapt 
dat je hier een stevige basis in huis 
hebt voor een scala aan projecten.

KOELING
Toch heb je de kracht van de Pi4 lang 
niet altijd nodig. En ook geldt dat 
nog lang niet alle softwareprojecten 

met de nieu-
weling overweg 
kunnen. Daarover 
verderop meer. En natuurlijk 
geldt: niets voor niets. Waarbij we 
meteen bij onze eerste tip komen. 
De extra power van de Raspberry Pi 
vereist eigenlijk tenminste een koel-
blokje op de SoC. Beter nog is een 
koelblok met ingebouwde ventila-
tor. Zonder die koelingsmaatregelen 
doet de Pi 4 het ook, daar niet van. 
Maar – en daar zit ‘m de catch – vaak 
niet op volle snelheid. Wordt de SoC 
namelijk te warm, dan schakelt deze 
een tandje terug qua kloksnelheid. 
En dan heb je ineens helemaal niet 
zo’n razendsnel geheel meer. Koelen 
dus, die Pi 4! En feitelijk hebben alle 
Raspberry’s toch wel een koelblokje 
nodig, ook de oudere exemplaren. 
Het maakt dat ze stabieler en sneller 
draaien bij zwaardere belasting.

HOEVEEL RAM?
Vraag je vervolgens af of je echt een 
Raspberry met 4 GB nodig hebt. 
Voor een simpel home automation 

projectje zonder 
grafische gebruikersin-

terface volstaat een versie met 2 of 
zelfs 1 GB veelal ook prima. Waarom 
meer betalen voor iets dat je nooit 
gaat gebruiken? Precies dat maakt 
ook de oudere Raspberry’s nog 
best interessant. Check dus eerst 
de systeemeisen die jouw project 
écht nodig heeft en bepaal aan de 
hand daarvan welke Raspberry je 
wilt gebruiken. Zelfs een beperkte 
Compute Module (raspberrypi.org/
products/compute-module-3-plus/) 
komt vaak goed uit de verf als je 
project even goed doordacht is.

VOEDING
Een Raspberry Pi vereist een stabiele 
voeding. Kwam je bij de eerdere 
versies nog weg met een beetje 
stevige telefoonadapter die een 
stroomsterkte van 2 ampère bij 
5 volt leverde, de Raspberry Pi 4 

vereist een adapter die 3 ampère 
levert bij 5 volt. Bovendien geldt 
dat de Pi 4 in tegenstelling tot al 
z’n voorgangers niet over een micro 

USB-aansluiting beschikt, maar 
over een USB C-aansluiting 

voor de voeding. Krijg 
daarbij overigens niet het 
onzalige idee om bijvoor-
beeld een rondslingerende 

voeding van je MacBook te 
gebruiken: de spanning daar-

van is te hoog en beschadigt de 
Raspberry. De beste oplossing is om 
de officiële adapter aan te schaffen. 
Om het geld hoef je die in ieder 
geval niet te laten liggen, hij kost 
je rond de 10 euro, zie bijvoorbeeld 
kiwi-electronics.nl/raspberry-pi-
usb-c-psu-black-eu. Eventueel kun 
je ook een ooit eens de van een 
gesneuvelde harde schijf of iets der-
gelijks overgebleven 5 volt adapter 
gebruiken; mits de stroomsterkte 
die dat ding kan leveren weer min-
stens 3 ampère bedraagt. Ook zul je 
dan wat soldeerkunsten uit de kast 
moeten trekken om een USB C-plug 
te solderen; veelal zul je die namelijk 
niet aantreffen op de adapter. Er 
zijn trouwens verlooppluggen, maar 
de keuze daarin is zo groot dat een 
algemeen advies daarvoor niet te 
geven is.

KANT-EN-KLARE 
SOFTWAREPAKKETEN
Iedere beginnende (en gevorderde) 
gebruiker kent natuurlijk NOOBS, 
het officiële softwarepakket dat 
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